ПРВИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
ОДСЕК ЗА ИСТОРИЈУ
ЦЕНТАР ЗА ИСТОРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА
са задовољством Вас обавештавају да ће

2. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
СЕОБЕ ОД АНТИКЕ ДО ДАНАС

ПРОМЕТЕЈ 021:
ОД АГОНА ДО ПРОГОНА
БИТИ ОДРЖАНА 16-17. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ
НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ, СРБИЈА

И

сторија човечанства је историја неслагања. Људи то чине на разне начине и у различитим сферама живота.
Упркос томе, пред нама се појављују као нешто сродно и опозиционо деловање и протести, и захтеви за
другачијим поретком или, барем, супротстављање једном установљеном начину мишљења које претендује
да има искључиви легитимитет. Револуција и бунтовништво, раскол и протест, револт и побуна, антагонизам и
неслагање, непокорност и штрајк, отпор и саботажа, оспоравање и оружана побуна, герила и устанак, немири и
бојкот; све су то форме неслагања, изрази разноликости који имају основу у једној јединој матрици „другачијег
погледа“ у односу на поредак, на власт, на доминантан начин гледања на ствари. Како то Ками каже човек је једино
створење које одбија да буде то што јесте.
Антички мит је дао лик божанског Прометеја који се успротивио вољи богова која је наметала потчињеност
смртника. Човек је добио слободу, а Прометеј вечну казну за нарушавање поретка. Пандемија услед COVID-19
избацила је из колосека читав свет, па је тако жестоко уздрмала и друштвене и хуманистичке и природне науке.
Пресељени из библиотека, архива, факултета, института, музеја, лабораторија у виртуални простор и приковани за
персоналне рачунаре живимо судбину окованог Прометеја.
Прави је тренутак да у фази изолације из угла различитих научних дисциплина преиспитамо и искажемо своја
научна размишљања на тему Хераклитовске „вечне борбе“. Ми Вам нудимо следеће интердисциплинарне панеле:
1.

ИЗГОН ИЗ РАЈА – ИДЕНТИТЕТ У ИЗОЛАЦИЈИ

2.

КРАЂА ВАТРЕ ОД БОГОВА – СИМБОЛИКА БУНТА У КЊИЖЕВНОСТИ

3.

АНИХИЛАЦИЈА ИДЕНТИТЕТА – ИДЕОЛОГИЈА ГЕНОЦИДА

4.

ПАНДОРИНА КУТИЈА И БОРБА ПОЛОВА

5.

ЛОГОС ПРОТИВ МИТА – ФИЛОСОФСКА АГОНИСТИКА

6.

NATURAM EXPELLAS FURCA, TAMEN … – ЧОВЕКОВА БОРБА СА ПРИРОДОМ

7.

ОКОВАНИ ПРОМЕТЕЈ – НАУКЕ У ДИГИТАЛНОМ СВЕТУ

8.

ЕСТЕТИКА ХУМАНОГ ОПСТАНКА – ИЗРАЗИ БОРБЕ У УМЕТНОСТИ

9.

PROMETHEI VARIA

Стога Вас љубазно молимо да се одазовете овом позиву и пошаљете апстракте свог саопштења у
трајању од 20 минута, које може да одговори на тему конференције тј. предложене панеле.

УПУТСТВО ЗА СЛАЊЕ АПСТРАКТА:
АПСТРАКТ ТРЕБА ДА САДРЖИ:
1.
2.
3.
4.
5.

име и презиме аутора и коаутора,
назив институције аутора и коаутора,
e-mail адресу аутора и коаутора,
наслов саопштења – до 15 речи,
јасан опис циљева, метода и очекиваних резултата који ће бити представљени у
саопштењу (раду) – између 150 и 250 речи,
6. кључне речи - до 5 речи
Апстракт треба послати електронски, као додатак e-mail у форматима .doc или .docx, програм
Microsoft Word за Windows, на e-mail адресу Конференције:
migration@ff.uns.ac.rs
Рок за слање апстракта је 30. мај 2022. године
Рок за обавештење о прихватању: 1. јул 2022. године
Радни језици Конференције су српски, енглески, руски, француски и немачки, као и сви службени
језици бивше Југославије.
Радови са ове конференције биће штампани током 2023. године као други том двострукорецензираног тематског зборника СЕОБЕ ОД АНТИКЕ ДО ДАНАС.
ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Котизација за учешће на конференцији покрива трошкове штампање тематског зборника и износи:
50 евра (EUR) у динарској (RSD) противвредности за учеснике који ће доћи на конференцију
30 евра (EUR) у динарској (RSD) противвредности за учеснике који излажу преко видео линка
30 евра (EUR) у динарској (RSD) противвредности за докторанде
Срдачно Вас очекујемо у Новом Саду!
Организациони одбор

НОВИ САД
15. март 2022.

